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Akseltryk og totalvægt på gyllekøretøjer med lavtryksdæk
Trafikstyrelsen har den 15. marts 2011 modtaget en revideret ansøgning om dispensation til at køre med forhøjet akseltryk og totalvægt
på gylleudbringningskøretøjer, straks når 2011-sæsonen starter.
Trafikstyrelsen tillader herved, efter drøftelse med Vejdirektoratet,
kørsel på statsveje i de kommuner, der forud har meddelt accept af
dispensationen for kørsel med de nedennævnte køretøjer.
Tilladelsen er midlertidig og gælder indtil der er udstedt nye regler om
akseltryk for lavtryksdæk.
Revideret dispensation og vilkår
For gyllevogne (traktorpåhængsvogn/ -redskab) tillades 10 t akseltryk
på op til 3 aksler, på betingelse af, at køretøjet er monteret med
mindst 65 cm brede dæk hvor arealet af dækribberne udgør mindst
1/3 af dækkets overflade, og dæktrykket højst er 3 bar.
For gyllevogne med 3 aksler er det desuden en betingelse, at 1. og 3.
aksel er tvangsstyrede. Vogntogstotalvægten tillades op til 48,0 t.
For selvkørende gyllenedfældere (motorredskab) tillades 11,5 t akseltryk, på betingelse af, at køretøjet er forsynet med mindst 1,0 m brede dæk hvor arealet af dækribberne udgør mindst 1/3 af dækkets
overflade, og dæktrykket højst er 3 bar.
For selvkørende gyllenedfældere (motorredskab) tillades totalvægt op
til 23 t på to-akslede, og op til 34,5 t på tre-akslede (vogntog).
Tilladelsen forudsætter, at den kommune, på hvis veje det konkrete
køretøj ønskes anvendt, forudgående har meddelt accept af dispensationen for så vidt angår kørsel på kommunens veje. Kørsel på offentlig
vej skal under alle omstændigheder reduceres til det absolut nødvendige af hensyn til vejbelægningens svækkelse i tøbrudsperioden.
Kopi af denne tilladelse, samt kommunens accept skal medbringes
under kørsel og på given foranledning forevises for politiet.
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